
 
  

 



99.4 Allen 
Apropos ingenting 
Af Woody Allen (2020) 
Woody Allens selvbiografi kommer rundt om hele hans liv, Mia 
Farrows anklager mod ham, samt hans lange karriere som 
komiker, instruktør, skuespiller og forfatter. Til Allen-fans og 
filmelskere 
 
99.4 Aminali 
Alis danmarkshistorie 
Af Ali Aminali, Kristoffer Flakstad (2019) 
Debatør, folketingskandidat og socialrådgiver Ali Aminali (f. 1982), 
der flygtede til Danmark med sin familie i 1987, beretter om sin 
integration i det danske samfund, og vi hører om Aminalis 
oplevelser som socialrådgiver, hvor han ser et velmenende men 
problematisk integrationssystem 
 
99.4 Benedikte 
Benedikte : en kongelig prinsesse 
Af Anne Sofie Kragh (2019) 
Prinsesse Benedikte (f. 1944) fortæller om sin rolle som prinsesse 
og rigsforstander, om sin pligtfølelse, om de væsentligste 
mærkesager, om livet på Berleburg, samt om de største 
personlige oplevelser og vigtigste begivenheder 
 
99.4 Berg 
Christen Berg : gå aldrig på akkord med uretten 
Af Erik Voss (2020) 
Kender du Christen Berg? Hvis ikke, kan du her få en grundig og 
levende biografisk gennemgang af livet for den karismatiske 
avisejer, politiker og medstifter af Det Forenede Venstre. For 
læsere interesserede i Venstre, dansk politik 1850-1900 eller Berg 
som person 
 
 



99.4 Bering 
Et liv med blomster og en smule ukrudt 
Af Erik Bering (2019) 
Om blomsterkunstneren Erik Berings (f. 1945) liv. Han fortæller 
om sin barndom på Nørrebro i København, sit professionelle liv 
med blomster og kendte og livet som pensionist sammen med 
Gunner 
 
99.4 Biden 
Lov mig : håb, modgang og formål 
Af Joseph R. Biden (2020) 
Joe Biden er, i efteråret 2020, få skridt fra at blive USA's næste 
præsident. I denne selvbiografi fremlægger han sine værdier og 
beretter om de familiemæssige traditioner og tragedier, der har 
formet ham som menneske. For læsere af politiske biografier og 
interesserede i amerikansk politik 
 
99.4 Birkedal 
Birkedal : en torturbøddel og hans kvinder 
Af Peter Øvig Knudsen (2019) 
Beretningen om den højestplacerede dansker i Gestapo under 
besættelsen, Ib Birkedal Hansen (1909-1950), herunder om 
forholdet mellem Birkedal og hans kvinder, psykiateren Max 
Schmidts rolle og om de dramatiske begivenheder, der førte til at 
den frygtede stikkerchef og torturbøddel blev henrettet i 1950 som 
den sidste efter retsopgøret 
 
99.4 Brahe 
Tycho Brahes magiske verden : stjernerne, kongerne, 
basilisken og hemmelige selskaber 
Af Ove von Spaeth (2020) 
Om den danske astronom Tycho Brahes (1546-1601) liv og virke 
indenfor astronomi og astrologi og hans betydning for moderne 
videnskab 
 



99.4 Brixtofte 
Kun når det regner 
Af Marie Brixtofte (f. 1979) (2019) 
Marie Brixtofte (f. 1979), som er Peter Brixtoftes ældste datter, 
fortæller om en opvækst med en far med et alkoholmisbrug. 
Blandt andet om at skulle tie og holde på hemmeligheder for at 
beskytte sin fars renommé, og hvordan det har haft indflydelse på 
hendes liv og formet hende som menneske 
 
99.4 Buch-Jepsen 
Jeg som anklager : drabet i ubåden og andre sager fra den 
mørke side 
Af Jakob Buch-Jepsen (2019) 
Den offentlige anklager Jakob Buch-Jepsen fortæller om en række 
kriminalsager, han har ført. Om blandt andet ubådssagen og de 
overvejelser, han gjorde sig i forbindelse med denne, i sin 
personlige dagbog 
 
99.4 Churchill 
Churchill 
Af Jan Hedegaard (2020) 
Han var barn af viktoriatiden og havde kæmpet modigt i flere krige 
for det britiske imperium. Derefter blev han politiker. En 
underholdende biografi om Winston Churchill (1874-1965) for 
læsere af biografier om kendte personer 
 
99.4 Corydon 
Bjarne Corydon og nødvendighedens politik 
Af Mikael Busch (2020) 
Biografi om Bjarne Corydon (f. 1973) og Helle Thornings 
regeringstid fra 2011-2015. Giver et indblik i det politiske 
regeringsarbejde, og de store sager, der prægede perioden: 
etablering af Moderniseringsstyrelsen, lockouten af lærerne, 
gymnasiereformen, "spinkrigen" med DR samt salget af DONG 
 



99.4 Christensen 
Min kinesiske farmor 
Af Lars Saabye Christensen (f. 1953) (2020) 
Forfatteren tegner et levende portræt af sin slægt gennem fire 
generationer. I centrum står farmoderen Hulda og dennes mand, 
kaptajn Jørgen Christensen 
 
99.4 Dahl 
Kong Kristian : mennesket, magten og faldet 
Af Kristian Brårud Larsen, Kaare Hanghøj Johansen (2020) 
Underholdende politisk bog om den aktuelle krise i Dansk 
Folkeparti, efter valget i 2019, med formanden som det centrale 
omdrejningspunkt. For interesserede i dansk politik, og de 
personer der tegner dansk toppolitik 
 
99.4 Elgård 
Se mor, jeg danser 
Af Puk Elgård (2019) 
Mønsterbryderen Puk Elgård (f. 1968) deltager i et indianerritual i 
New Mexico og behandler her sit traume om et barndomshjem, 
der var ødelagt af sorg over hendes døde søster 
 
99.4 Flindt 
Mandarinen : Flemming Flindt - et teaterliv 
Af Knud Arne Jürgensen, Vivi Flindt (2019) 
Biografi om Flemming Flindts (1936-2009) liv og levned med 
hovedvægten lagt på den professionelle del som danser og siden 
som koreograf og balletmester 
 
 
 
 
 
 
 



99.4 Frederiksen 
Mette Frederiksen : et politisk portræt 
Af Thomas Larsen (f. 1964) (2019) 
Portræt af den socialdemokratiske formand og 
statsministerkandidat Mette Frederiksen (f. 1977). Portrættet 
koncentrerer sig om de forandringer, som Mette Frederiksen har 
gennemført i Socialdemokratiet for at genvinde vælgernes tillid, 
herunder særligt flygtninge/indvandrerpolitik 
 
99.4 Frederiksen 
Mette F. : statsminister 
Af Bent Winther, Peter Burhøi (2019) 
Historien om den socialdemokratiske formand og 
statsministerkandidat Mette Frederiksen (f. 1977), der som 
arbejderklasse i fjerde generation opfattes som personificeringen 
af den socialdemokratiske sjæl. Men giver det mening at tale om 
et klassisk Socialdemokrati, og hvad blev der af oprøret? 
 
99.4 Fryd Petersen 
Guldfuglen : i krig med AK81 
Af Marie Louise Toksvig (2020) 
En beretning fra den københavnske bandekrig fortalt på baggrund 
af interviews med ex-rockeren Martin Fryd Petersen, der gik hele 
vejen for sin klub, indtil han i 2010 fik nok og vendte sig mod sine 
"brødre" i og omkring Hells Angels. Han blev et centralt vidne for 
politiet, hvilket kostede ham alt, og han lever nu under et 
vidnebeskyttelsesprogram 
 
99.4 Gjerluff 
Store børn : erindring om en familie 
Af Elisabeth Gjerluff Nielsen (2019) 
Musiker og forfatter Elisabeth Gjerluff-Nielsen (f. 1957) fortæller 
om det konfliktfyldte samvær med sine fire søskende, om savnet 
efter samvær med dem og om bestræbelserne på at udbedre 
konflikterne i den kendte musikerfamilie 



99.4 Grarup 
Hvor jernkorsene gror 
Af Jan Grarup, Jakob Fälling (2019) 
Fotograf Jan Grarup (f. 1968) fortæller om sine rejser til krigs- og 
katastrofeområder - og om de personlige omkostninger, et liv i 
skudlinjen har haft; om alkohol- og narkomisbrug, skilsmisser og 
posttraumatisk stress og om menneskeskæbner, han aldrig kan 
slippe igen 
 
99.4 Hagen 
Happy fat : fordi du godt må være tyk 
Af Sofie Hagen (2020) 
Den danske standup-komiker Sofie Hagen (f. 1988) fortæller om, 
hvordan det lykkedes hende at krænge tykfobiens lænker af sig 
og nå til en accept af sig selv i en verden fyldt med fordømmelse 
og diskrimination af tykke mennesker 
 
99.4 Hamer 
Kunsten at fange muldvarpe og finde sig selv i naturen 
Af Marc Hamer (2019) 
Lyriker, havemand og tidligere hjemløs Marc Hamer, fortæller om 
at være forbundet med naturen, hans liv, tanker og valg han har 
truffet i livet. Med naturbeskrivelser, iagttagelser af dyreliv, glæder 
ved naturen og om at leve et liv som muldvarpefænger 
 
99.4 Hasselblad 
Vinger før tid : en personlig beretning om drab, sorg, svigt og 
retfærdighed 
Af Malene Hasselblad (2020) 
Forfatteren fortæller om mødet med ondskaben, den 
afgrundsdybe sorg og et svigt fra systemet i forbindelse med 
drabet på hendes mor i den sag, der er kendt som "seriemordene 
på Østerbro" 
 
 



99.4 Hastrup 
Frontkæmper : historien om Bjarne Hastrup og Ældre Sagen 
Af Stig Andersen (f. 1949), Lars Mandal (2020) 
Engageret fortælling om Ældre Sagen og om Bjarne Hastrup, den 
karismatiske og indflydelsesrige medstifter og administrerende 
direktør for den folkelige bevægelse. Til interesserede i Ældre 
Sagen, ældrepolitik og markante personligheder 
 
99.4 Haugaard 
Det er kvinder som mig, de kalder ofre : om Razan Haugaard 
Af Dorte Hygum Sørensen, Razan Haugaard (2020) 
Om Razan Haugaards (f. 1972) dramatiske liv fra forældrene 
solgte hende som 13-årig til en 16 år ældre mand, til tiden som 
kurdisk flygtning i Danmark. Om hendes vej til den vestlige frihed, 
uddannelse og hendes liv som selvforsørgende kvinde 
 
99.4 Hillingsø 
Generalens datter : Ellen og Kjeld Hillingsø : i samtaler om 
generationer, kærlighed og levet liv 
Af Henriette Harris, Ellen Hillingsø, K. G. H. Hillingsø (2019) 
Skuespilleren Ellen Hillingsø (f. 1967) og hendes far, den tidligere 
general, Kjeld Hillingsø (f. 1935) fortæller om fælles og egne 
erindringer, om mor Pylle, der kommer fra et adeligt miljø, og om 
deres vidt forskellige karrierer og fælles interesser 
 
99.4 Hitler 
Hitler : kun hele verden var nok 
Af Brendan Simms (2019) 
Biografi om Adolf Hitler (1889-1945) med udgangspunkt i en 
idéhistorisk analyse af hans politiske teorier og realpolitiske 
arbejde. Analysen omfatter blandt andet Hitlers verdensopfattelse, 
udviklingen af hans ideologi og politiske holdninger i forhold til 
samfundsudviklingen i hans samtid 
 
 



99.4 Hornbech 
En læser bliver til : erindringer 
Af Birthe Rønn Hornbech (2020) 
Tidligere minister, Birthe Rønn Hornbech, fortæller om mødet med 
læsning og litteratur og den livslange kærlighed til bøger. For 
læsere af erindringsbøger 
 
99.4 Hvenegaard 
Bare stik ham en! : - og 49 andre historier om opgør og 
eventyr 
Af Pelle Hvenegaard (2019) 
Journalist og skuespiller Pelle Hvenegaard (f. 1975) har udvalgt 
50 episoder i sit liv. Fra barndommen, ungdommen og voksenlivet 
fortælles om vendepunkter i livet, grænser der brydes, umulige 
chefer, oplevelser i Afrika og anekdoter fra TV-verdenen 
 
99.4 Hviid 
Lev livet modigt : om at være #uforfærdet i livet og lykken 
Af Michelle Hviid (2020) 
Forfatteren (f. 1972) fortæller om de mange kriser, hun har haft i 
sit liv, og hvordan hun har tacklet dem. Bl.a. ved at blive ved at 
prøve. Igen og igen. Ved at insistere på at være uforfærdet i livet 
og søge lykken. For hvad er alternativet? 
 
99.4 Ingemann 
Elsk afgrunden 
Af Peter Ingemann (f. 1973), Henrik Nordskilde (2019) 
Tv-værten Peter Ingemann (f. 1973) giver et indblik i hans liv og 
verden. En fortælling om hvordan man overlever som menneske 
trods traumatiske oplevelser og en enorm indre modstand. Om 
hvordan man finder sit lys i mørket og finder kærligheden - også til 
sig selv 
 
 
 



99.4 Jensen 
Gennem glasvæggen 
Af Henning Jensen (f. 1943) (2020) 
Skuespilleren Henning Jensen (f. 1943) oplevede i 1978 en svær 
depression, som det tog ham et år at komme sig over. Oveni 
andres uforståenhed over for hans situation, var han også selv på 
ukendt grund. Derfor kom han omkring en del kvaksalvere, før han 
endelig blev indlagt og fik ordentlig hjælp 
 
99.4 Jørgensen 
Bevar mig vel : en beretning om at overleve sygdom 
Af Eva Jørgensen (f. 1963) (2020) 
Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensens (f. 1963) personlige 
beretning om sit alvorlige sygdomsforløb og tiden efter 
hospitalsindlæggelsen, hvor hun bl.a. i en periode skal leve med 
stomi 
 
99.4 Karlsen 
Ama'r halshug : et systembarns rå fortælling 
Af Henriette Karlsen (f. 1991), Anders Ryehauge (2019) 
Henriette Karlsen (f. 1991) beretter om sin opvækst på Amager 
med en alkoholiseret og voldelig mor, og om livet på gaden som 
15-årig, men også om sit opgør med familiens negative sociale 
arv og det velfærdssamfund, som svigtede hende 
 
99.4 Karma 
Geggo : fra vild teenager til businesskvinde og mor 
Af Stephanie Karma (f. 1990-04-14) (2020) 
Reality-stjernen og influenceren Stephanie Karma (f. 1990), kendt 
som Geggo fra tv-serien "Familien fra Bryggen", fortæller om sit liv 
 
 
 
 
 



99.4 Knudsen 
One dollar man : historien om danskeren, der ændrede 
Anden Verdenskrig 
Af Ole Sønnichsen (2019) 
Historien om dansk-amerikaneren William S. Knudsen (1879-
1948), der kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske 
samfund til ledende stillinger i bilindustrien, inden han blev sat i 
spidsen for den amerikanske produktion af krigsudstyr under 
Anden Verdenskrig 
 
99.4 Lehfeldt 
Kirsten Lehfeldt : en biografi 
Af Jacob Wendt Jensen (2019) 
Om skuespiller Kirsten Lehfeldts (f. 1952) barndom, udvikling fra 
ung skuespiller til voksen, landskendt komiker og teatermenneske. 
Om hendes op- og nedture både privat og professionelt med 
teater, film, revyer, reklamefilm og komik 
 
99.4 Lykketoft 
Mogens Lykketoft: Erindringer : holdning og handling 
Af Mogens Lykketoft (2019) 
Mogens Lykketoft (f. 1946) skriver om sit liv i politik og 
Socialdemokratiets kamp om magten. Med fokus på 
forhandlingsforløb, forlig og regeringsmagten, men også et indblik 
i opvæksten som adopteret, og et familieliv der på godt og ondt er 
blevet påvirket af karrieren 
 
99.4 Løkke 
Om de fleste og det meste : erindringsglimt 
Af Lars Løkke Rasmussen (2020) 
Lars Løkke Rasmussen fortæller om sit liv fra opvæksten i 
Græsted til karrieren som toppolitiker og statsminister. Han giver 
også sit syn på tumulten i Venstre, kulminerende med hans exit i 
2019 som formand. For læsere af biografier og til politisk 
interesserede 



99.4 Margrethe 
Dronning Margrethe 
Af Karin Palshøj (2019) 
Fotografisk billedværk om Dronning Margrethe (f. 1940) og resten 
af den kongelige familie, heriblandt 70 private billeder fra 
dronningens håndbibliotek. Bogen er inddelt i otte kapitler med 
hver deres tema, fx familien, hjemme og kunsten, indledt af en 
kort introducerende tekst 
 
99.4 Moos 
Afdeling N : en personlig fortælling om kampen mod 
narkobagmænd i Danmark 
Af Jørn Moos (2020) 
Tag med Jørn Moos' (f. 1940) på arbejde og bliv fluen på væggen 
i Afdeling N, Afdelingen for Narkokriminalitet. Læs om bagmænd, 
pushere og en krig, der næsten ikke er til at vinde 
 
99.4 Nørbygaard 
Mine 12 veje til liv : erindringer og erfaringer 
Af Finn Nørbygaard (2020) 
Efter mødet med Stein Bagger og konkursen med IT Factory er 
Finn Nørbygaard kommet ud på den anden side. I tilbageblik og 
med sin erfaring som psykoterapeut i bagagen, forsøger han at 
forstå sit liv og kigge fremad. Bogen kan både læses som en 
biografi og som en indføring i psykologi og terapi 
 
99.4 Okman 
#tyndogrig : det, jeg taler om 
Af Ditte Okman (2019) 
Journalist Ditte Okman (f. 1974) beretter om emner, der pisser 
hende af eller glæder hende, og kredser om det at bliver mor sidst 
i 30'erne, om livet som konfronterende journalist, der ikke finder 
sig i noget, om drukture, ferier og om de rige og kendte 
 
 



99.4 Olsen 
Kan ham der den høje ikke lige sætte sig ned?  
Af Jacob Wendt Jensen (2020) 
Portræt af skuespilleren Niels Olsen (f. 1960). I ungdomsårene var 
det håndbolden som fyldte meget, men efter optagelse på Statens 
Teaterskole har han helliget sig de skrå brædder. Som en del af 
bl.a. Ørkenens sønner, Cirkus Montebello, Cirkusrevyen, 
reklamefilm og far i "Far til fire"-filmene 
 
99.4 Pilgaard 
Alletiders Ulf : et liv i billeder 
Af Marianne Tofte (2020) 
Portrætbog om Ulf Pilgaards liv og virke skrevet som en hyldest i 
anledning af hans 40-års jubilæum og afsked med Cirkusrevyen. 
For voksne med interesse for Ulf Pilgaard og dansk showbizz 
 
99.4 Pind 
Frie ord 
Af Søren Pind (2019) 
Søren Pind (f. 1969) skildrer i sin selvbiografi sin vej fra en 
barndom i Schweiz til sit virke som politiker i partiet Venstre. Om 
tiden som ungdomspolitisk aktiv, tiden i Københavns 
Borgerrepræsentation, som folketingsmedlem og minister og om 
bruddet med politik og bevæggrundene for dette 
 
99.4 Robert 
Munken fra Nordhavn : historien om en mand 
Af Sigurd Hartkorn Plaetner (2020) 
Munk, hashsmugler, bogtrykker, lastbilchauffør, isolationsfange og 
virtuos. Den sande historie om 64-årige dansk-jamaicanske 
Robert, der i jagten på mening med livet har været længere ude i 
tilværelsens yderpositioner og tættere på nogle af 
verdenshistoriens store personligheder og begivenheder, end de 
fleste andre 
 



99.4 Rothenborg 
Lykken venter lige om hjørnet : Judiths egen historie 
Af Pernille Marott, Judith Rothenborg (2020) 
Judith er jazzsanger og skuespiller, og hun vandt mange seeres 
hjerter da hun var med i tv-programmet "Mormor på mandejagt". 
Hun fortælle om et spændende og farverigt liv, men også om 
modgang og sorger. Læsere af biografier om store kvindelige 
personligheder, vil elske bogen 
 
99.4 Ryg 
Jeg vil prøve det hele : en biografi om Jørgen Ryg 
Af Peter Borberg, Henrik Busborg (2019) 
Portræt af revyskuespiller, jazzmusiker og tegner Jørgen Ryg 
(1927-1981), hvor et væld af stemmer sætter ord på, hvordan det 
var at arbejde sammen med en af dansk revys største stjerner 
 
99.4 Schumacher 
Dem jeg elsker, elsker jeg : Kim Schumachers mange liv 
Af Ralf Christensen, Simon Lund (2020) 
Biografi om 1980'ernes stemme, der tog temperaturen på 
tidsånden og charmerede sig ind i danskernes hjerter, først i 
radioen, siden på TV, indtil han alt for ung, døde som 40-årig i 
1990. Her får vi historien om den private Kim Schumacher fra 
dem, der kendte ham bedst. Til 1980'er-nostalgikere og 
biografilæsere 
 
99.4 Smith 
Abens år 
Af Patti Smith (2019) 
Erindringsbog af musiker og multikunstner Patti Smith (f. 1946), 
hvor hun fortæller om sit liv omkring 2016, et år med store 
nedture, sorg og sygdom 
 
 
 



99.4 Snowden 
I offentlighedens tjeneste 
Af Edward Snowden (2019) 
Edward Snowdens (f. 1983) selvbiografi om vejen fra 
barndommens åbne og fremkommelige forstæder til voksenlivets 
karriere i det tillukkede CIA og NSA, som han i 2013 brød med, da 
han som whistleblower afslørede efterretningstjenestens arbejde 
med systemer til global masseovervågning 
 
99.4 Steinmetz 
Live fra Amerika 
Af Jesper Steinmetz (2020) 
Jesper Steinmetz har i over 10 år arbejdet som 
udenrigskorrespondent for TV2 i USA. I bogen belyser han de 
væsentlige kulturforskelle mellem USA og Danmark, blandet med 
anekdoter fra 10 spændende år. For USA-interesserede 
 
99.4 Sørensen 
Jeg er kommet for at synge 
Af Lis Sørensen (f. 1955), Danni Travn (2019) 
Lis Sørensens (f. 1955) selvbiografi, med fortællingen om at finde 
sin vej som kunstner og kvinde. Fra tiden som sømandens datter i 
Brabrand over tiden med banebrydende Shit & Chanel til en 
solokarriere, hvor hun har opnået stor succes, men også har 
måttet kæmpe for sin plads 
 
99.4 Thunberg 
Scener fra hjertet : et liv med klimaaktivisme og Aspergers 
Af Greta Thunberg (2019) 
Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg (f. 2003) og hendes 
søster, mor og far fortæller om en udfordret familie, hvor begge 
døtre fik alvorlige psykiske diagnoser og deres kamp for at redde 
klimaet 
 
 



99.4 Turner 
Mit livs kærlighed 
Af Tina Turner, Dominik Wichmann, Deborah Davis (2019) 
Sangerinden Tina Turner (f. 1939) fortæller om at være en naiv 
pige fra landet der bliver superstjerne, og om forholdet til den 
voldelige Ike Turner og til sit livs kærlighed, tyskeren Erwin Bach. 
Om at finde styrke i buddhismen og det spirituelle liv, og reflektion 
over sygdom og alderdommen 
 
99.4 Watt 
Stephanie : fra "Årgang 0" til frihed 
Af Stephanie Siguenza van-der Watt (2020) 
Stephanie er vokset op som en del af tv-programmet "Årgang 0", 
der fulgte hende og hendes familie de første 18 år af hendes liv. 
Bogen er interessant for dem, der har fulgt med i serien og andre 
læsere med interesse i reality-tv 
 
99.4 Özlem 
Brobyggere : Özlem Cekic og Bent Melchior 
Af Anders Jerichow (2020) 
Beskrivelse af venskabet og samarbejdet mellem tidligere 
folketingspolitiker Özlem Cekic (f. 1976) og tidligere overrabbiner 
Bent Melchior (f. 1929), der sammen har dannet nonprofit-
organisationen "Brobyggerne - Center for Dialogkaffe" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


